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  היסטוריוגרפיה ונבואה -פרק ראשון

1.  

  .א

מטרת המבחן שאליהו מציע לערוך היא להוכיח מי האלוהים האמיתי. האל או  )1

 הבעל? 

בסופו של דבר. האחראי על הבצורת  האלוהים האמיתי הוא מוריד הגשם )2

 באמיתותו במבחן האש.והאחראי על סיום הבצורת הוא האל שנגלה 
 

 על פי רד"ק בתחילה לא השיב העם לאליהו כי היסס, לא היו בטוחים במי להאמין .ב

 אמונתם היתה לסירוגין, פעם באלוהים ופעם בבעל. רק אחרי ששמעו מה נושא

 המבחן הסכימו. 
 

  .ג

אחאב מציית לו .  אליהו מזמין את אחאב לאכול לשתות ולעלות להר הכרמל. )1

סמכותו של אליהו ובעצם את  המשמעות הסמלית היא שאחאב מקבל את

) ואכן , "ויעלה 41האלוהים. "עלה אכול ושתה כי קול המון הגשם " (סמכות 

 ).42ולשתות.." ( אחאב לאכול

 

 וא מבין שהגשם עומד לרדת הוא מזהיר את אחאבאליהו מחכה לגשם ורק כשה )2

 שכדאי לו לרתום את הסוסים למרכבה ולדהור לארמונו כדי שהגשם לא יעצור 

 אותו. גם כאן, השולט בסיטואציה הוא אליהו, הכוח האמיתי הוא אצל הנביא. 

עברת הסמכות מהמלך אל המשמעות הסמלית היא ההמלך הוא עושה דברו. 

 הנביא.
 

  .ד

יהו הוא שאליהו שוחט במו ידיו את ההבדל בין פעולות משה לבין פעולות אל )1

 הנביאים "וישחטם" ואילו משה מורה לאנשי שבטו שמאמין באל לבצע את ההרג

 באנשים החוטאים .

 שאליהו תופס את המלחמה כמלחמה אישית שלולדעתי הוא הסיבה להבדל הזה  )2

 לעומת משה שרוצה את שיתוף העם במלחמה זו.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.  

  .א

 החידוש הוא ריכוז הפולחן. השלבים הם : טיהור הפולחן האלילי (השמדתו) )1

 וריכוז עבודת האלוהים "במקום אשר יבחר".

 אחד הוא הפירוט הרב שעוזר להדגיש את השינוי מאחר והוא מלמד אתאמצעי  )2

 העם מה צריך בצורה מפורטת לעשות. הפירוט הוא גם לגבי השלב הראשון:

 "וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם ואשריהם תשרפון באש ופסלי 

 יבחכםאלוהיהם תגדעון" , וגם לגבי השלב השני :"והבאתם שמה עולותיכם וז

 ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובכורות צאנם...".

 אמצעי נוסף הוא חזרה על הדבר החשוב ביותר בחוק ריכוז הפולחן :"אל 

 אשר יבחר ה' אלוהיכם ..."   המקום 

 

  .ב

 לפני הספירה. 622החידוש התרחש בשנת  )1

חזקיהו "...הלא הוא אשר הסיר את  קה  עלבמלכים ב' י"ח אומר רבש 22בפסוק  )2

 במותיו ואת מזבחותיו". כלומר, חזקיה ערך ריכוז פולחן .
 

  .ג

 היא שבמלכים 5-6לבין דברים י"ב  20-24הסתירה בין הנאמר במלכים א' י"ח  )1

 מקריבים קורבן לאל במקום שאליהו בוחר, הר הכרמל ואילו בדברים ה' הוא

 ורבנות אליו. שיבחר את המקום להקרבת ק

 זמן חיבורו של ספר דברים הוא בתקופת חזקיהו ולכן אי אפשר לראות סתירה )2

 בכתוב במלכים א' י"ח , תקופה קדומה יותר מתקופת חזקיהו. לא הכירו אז את

 החוק.

  .ד

רק היא תפיסת אלוהות מקומית.  11תפיסת האלוהות הבאה לידי ביטוי בפסוק  )1

 לשכן את שמו יש להקריב קורבנות .במקום שבו האל יבחר 

אינה עולה בקנה אחד עם תפיסת האלוהות  11תפיסת האלוהות בדברים יב  )2

בדברים התפיסה היא מקומית "והיה המקום  , באופן חלקי.2-4בספר עזרא א' 

בספר עזרא אומר כורש בהכרזתו כי ה' הוא  אשר יבחר ה'...שמה תביאו..."

היא שהאל הוא אוניברסלי. מצד שני, כורש  ר התפיסה"אלוהי השמים", כלומ

הוא אומר "...הוא האלוהים אשר  3 מאמין באלוהות מקומית ולכן בפסוק

 בירושלים".

 

 

 

 

 



 
 

3.  

  .א

הדברים הפסימיים שאומר ירמיהו הם שמלך בבל יגיע עם צבאו ליהודה יחריב  )1

...ועבדו הגויים ויגלה את תושביה "והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשמה אותה 

הדברים האופטימיים הם שהעונש קצוב  ). 11מלך בבל שבעים שנה" ( האלה את

יסבול על הסבל שהוא גורם לעם  בזמן "שבעים שנה", ומלך בבל בסופו של 

 ).14(  ישראל. "ושילמתי להם כפועלם וכמעשה ידיהם" 

 י ירמיהו", כלומר נבואת ירמיהובספר עזרא א' כתוב "לכלות דבר ה' מפ 1בפסוק  )2

 מתגשמת עם עלייתו של כורש לשלטון עולמי, ועם הכרזתו על חזרת העם לארצו.

  .ב

 שמה... שמתים... יושביה... משפחות... "שולח...המצלול הוא בריבוי האות ש'  )1

שבעים...כשדים...שמתי...שממת..."  עים...שב ...שמה... שמחה ששון... ...שרקה

הפרטים המסמלים את שגרת חיי היום יום הם : "קול  כשין וגם כסמך.האות ש 

 קול רחיים" "אור הנר". וקול כלה" " ששון וקול שמחה" "קול חתן

 

המסר הנבואי הוא חורבן שיבוא על הארץ. המצלול מטרתו להפחיד ולהדגים ש'  )2

 שיהיה פה אחרישורקת אולי הרוח שתיוותר לבד בארץ שוממה, או פשוט שקט 

החורבן והגלות. הפרטים המסמלים את שגרת היום יום מטרתם להדגיש 

תופר, לא יוכלו לקיים פעולות פשוטות ושגרתיות כמו שמחה, כמו  שהשגרה

 הכנת אור ואפילו אור לא יהיה אלא אפלה גדולה.חתונה, כמו 

 
  .ג

 שנים הוא 23התגשמות הנבואה של ירמיהו היא בלתי נמנעת מאחר ובמשך  )1

העונש  מתרה בעם ומזהיר אותם להקשיב ולחזור לדרך הטובה, אך הם בשלהם.

הנני  הוא בלתי נמנע "לכן כה אמר ה' צבאות יען אשר לא שמעתם את דברי

 שולחת ולקחתי את משפחות צפון...והביאותים על הארץ הזאת...והחרמתים

 ...לחרבות עולם". 

 ר ירמיהו הם בין אדם לחברו ובין אדם למקום.שני סוגי החטאים שעליהם מדב )2

לדעתי עבירה על חוקים שבין אדם לחברו מצדיקים חורבן של חברה מאחר 

 אינה מוסרית, אין בה חוקים והאנרכיה שולטת בה. אין לה קיום.  והחברה
 

  .ד

הסיבה למעורבות של בבל בחורבן יהודה היא שהוא שליח של ה' "מלך בבל  )1

 .עבדי"

שנים כי המשימה שלו נגמרה. מלך בבל  70של ה' כלפי בבל השתנה לאחר היחס  )2

ביצע את העונש שהבטיח האל לעמו ומשעונש זה הסתיים גם שלטונו הזמני 

 הסתיים.  בעולם

 



 
 

 

 נושאי החובה -פרק שני

 חוק .4

       המכונה המשותף לכל הפטורים הראשונים הוא התחלת התהליך שלא הסתיים.  .א

הסיבה לפטור הרביעי היא השפעה ". ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנּו"

 מורלית על רוח הלחימה. מי שאינו מאמין בצדקת הדרך עלול לפגוע בהישגי הקרב. 

יכול להיות מוצדק גם בתהליך שהאדם השקיע בו רוב מרצו אך לא  מתן הפטור .ב

הקריאה לדגל יכולה להשפיע גם על אחרים כמו הספיק להשלימו בגלל שנקרא לדגל. 

לדוגמא עניין האירוסין. במידה והחייל לא ישוב מהקרב, הארוסה שלו תפגע גם היא. 

נחלשת יתקשו , שהרי לוחמים שרוחם חשוב גם הוא היבט ההשפעה המורלית

 . , ולכן פטור זה מוצדק יותרלהילחם בקרב

5.  

מטרת המעורבות של האישה בקטע שלפנינו היא לערער על תומתו של איוב, וכמו   .א

לשכנעו לעשות את דבר השטן מבלי דעת. מטרת המעורבות של האישה בבראשית ג' 

 הדעת טוב ורע. -היא לערער על הציווי האלוהי שלא לאכול מפרי עץ 1-6

לעלות בקנה אחד עם דברי הרש"ר שהרי בסופו  , מצד אחד,ברי אשת איוב יכוליםד .ב

של איוב והגדילה טוב בעולם. מצד שני, ברור  טובושל דבר אשת איוב חשפה את 

שבדבריה ביקשה מאיוב לחטוא ולקלל (ח"ו) את ה' ולכן אינם עולים בקנה אחד עם 

 דברי הרש"ר. 

 

 

 נביאי אמת ונביאי שקר .6

האבחנה בין נביאי אמת לנביאי שקר היא היות נביאי האמת שליחיו של ה', ונביאי  .א

 השקר חולמי חלומות. 

התבואה שממנה בני אדם ובהמה  -הפסולת לבין הבר -הדימוי דן בהבדל בין התבן .ב

הדימוי תורם להבנת ההבדל ביו נביאי האמת שלקר, שהרי נביאי השקר, ניזונים. 

 ר הם.תבן הם, ונביאי האמת, ב

 

 תגובות על החורבן .7

השפע בארץ  -ן בניית מקדש לאל ובין שפע בארץבשני הקטעים ניתן לראות קשר בי .א

 מותנה בבניית בית לאל.

 ) 10" (פס' ַעל ֵּכן ֲעֵליֶכם ָּכְלאּו ָׁשַמִיםבחגי: "

 בכתובת הגליל: "ביום שישלח ידו לעבודת הבית יקרא האל לרוח נושאת גשם". 

ַהֵעת ָלֶכם ַאֶּתם ָלֶׁשֶבת ְּבָבֵּתיֶכם צורך לבנות מקדש במהרה "העם סבר שאין  .ב

ֲעלּו ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ) ואילו חגי מעוניין שהעם יחל בבניית המקדש "4(פס'  "ְספּוִנים

 ). 8" (פס' ּבוֹ -ֵעץ ּוְבנּו ַהָּבִית ְוֶאְרֶצה
 



 
 

 ההרחבהנושאי  -פרק שלישי

 

8.  

לנביאים היא מהות תפקיד הכהן אל מול תפקיד הנביא.  בין כהניםהסיבה למתח  .א

בעוד שהכהן אמון על ביצוע המצוות ועל הליכה בדרך ה', הנביא הוא "מבקר 

כהן נכשל בתפקידו. בעצם טוען שההולך בדרך ה', ולא המדינה" שלרוב טוען שהעם 

רואה בדברי עמוס  בפרק ז': הכהן הוא עוזרו של המלך ובעצם נאמן לו מאוד. הנביא

הנביא מאשים את הכהן בהיותו חלק בגידה במלך ולכן נוצר מתח. בפרק כ': 

 משל ואינו עושה את תפקידו נאמנה, ובשל כך העם חוטא. מהמ

הולמת את תפקיד הנביא, שהרי הוא מתנער לא התגובה של עמוס על דברי אמציה  .ב

 . "ִביא ָאֹנִכי ְו�א ֶבן ָנִביא ָאֹנִכי�א נָ מהנבואה וטוען על עצמו שאינו נביא או בן נביא "

 

 דרכי ההתמודדות של העם  .9
 ). העם מסרב לגלות גילויי שמחה. 3" (פס' ֵאי� ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר" -דיכאון

ם " -הכחשה ובעצם העם טוען בפני ה' שלא ישכח את ירושלים  –" ִאם ֶאְׁשָּכֵח� ְירּוָׁשָלִ

 לקבל את המציאות החדשהמסרב 

 העם מחכה לנקמה של האל בבבל המחריבה.  –"  ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם ָל� ֶאת ְּגמּוֵל� " -כעס

 העם יושב בגלות ומבין את גורלו, ולא מנסה לשוב לביתו.  –"שם ישבנו"  -השלמה

 

 

 קטע שלא נלמד -פרק רביעי

10.  

 האירועים התרחשו בתחילת מלכותו של משה "ואנוכי נער קטן 5-15על פי פסוקים  .א

  ).7לא אדע צאת ובוא" (פס' 

לו שלמה מקבל מהאל את היכולת לשפוט בתבונה את העם , האל מחזק אותו ומעניק  .ב

 כוח להמשיך למלוך עם ארגז כלים משובח.

 

 

 הגורמים שהקשו על שלמה להכריע במקרה שהובא לפניו הם: .11

"ויאמר  העדויות שקולות האחת מול השניה), 18אין עדים "ואנחנו יחדיו אין זר איתנו" (

 ). 23וזאת אומרת לא כי בנך המת ובני החי" ( המלך: זאת אומרת זה בני החי ובנך המת

 

לדעתי שלמה מוכיח הבנה פסיכולוגית כי הוא ידע שאם אמיתית לעולם תניח לבנה להגזר  .12

לשניים ולכן ידע שאם יציע את הפתרון הקיצוני הזה האם האמיתית תוותר על בנה ולא 

תסכים לפגוע בו. מצד שני, על פי האירועים בשנים האחרונות, גם אם אמיתית יכולה 

 את ילדיה (מקרה רוז פיזם המפורסם) ולכן שלמה לקח סיכון גדול.  להרוג
 



 
 

 תיאור המשפט מעיד שה' העניק לשלמה את חוכמת השיפוט. הוא הצליח לפסוק במשפט .13

את האם האמיתית. העם מהלל אותו שבו מתקיימת עדות מול עדות והצליח למצוא 

כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי ראו כי חוכמת  "וישמעו

 ).28לעשות משפט" ( אלוהים בקרבו

 

 


